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Resumo:  Preténdese buscar ferramentas informáticas de alto valor tecnolóxico 

aplicadas á prevención e a extinción de grandes incendios forestais, que permitan 

monitorizar o comportamento do lume, para incrementar a eficiencia da extinción e 

que poidan ser usadas tamén para mellorar a formación do personal involucrado 

nesa tarefa.  
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Este proxecto pretende desenvolver tecnoloxías de información e comunicación 

(TIC) de alto valor tecnolóxico para a prevención e extinción de grandes incendios 

forestais (GIF), adaptadas á realidade territorial, permitindo unha monitorización 

do comportamento do lume, de cara a obter unha xestión da extinción mais 

eficiente.  Tamén establecer un espazo para a interacción entre os xestores, 

científicos e poboación local no ámbito da prevención de GIF no territorio SUDOE 

e maximizar o aproveitamento da información dispoñible e/ou xerada a través da 

I+D. 

Ademais diso desenvolver accións formativas no ámbito das tecnoloxías da 

información destinadas aos profesionais involucrados na extinción de incendios 

forestais. 

A contribución do CIF de Lourizán, centrouse en catro aspectos relacionados cos 

obxectivos formulados. Desenvolvéronse modelos específicos de combustible 

forestais para a zona NO de España que integran por primeira vez os estratos de 

sotobosque e do dosel arbóreo. Estes modelos tipifican situacións de combustible 

moi representativas dese territorio, e conteñen información cuantitativa das súas 

características estruturais. Esa información permite ao xestor utilizala como inputs 

para a predición do comportamento do lume polos modelos actuais e outros 

modelos físicos en desenvolvemento. 

Elaboráronse modelos de propagación de incendios forestais que se incorporaron 

aos programas de simulación de comportamento do lume de base espacial 

implementar no proxecto. Estes modelos serviron tamén de apoio á construción de 

ferramentas formativas de simulación de comportamento do lume do tipo e-

learning. Así mesmo, puxéronse a punto modelos de simulación do uso de 

contralume como unha técnica de supresión de incendio. 




